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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 10 februari 2023  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 11.00 uur  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld. 
 

1a. Notulen van de vergadering van 27 januari 2023 (nr.3779790)  

Vastgesteld. 
 

1b. P-Notulen van de vergadering van 27 januari 2023 (nr.3779853)  

Vastgesteld. 
 

2. Buitenlands beleid 

a. Brief aan de Tweede Kamer inzake eerste Incidentele Suppletoire 
Begroting 2023 inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese 
Vredesfaciliteit (Minister van BZ)  

De brief gaat in op de verwerking van de verhoging van de Nederlandse 
bijdrage aan de Europese Vredesfaciliteit (EPF) op de begroting van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. 
 Op 9 december 2022 is de ministerraad akkoord gegaan met de 

Nederlandse inzet om in te stemmen met een initiële ophoging van het 
EPF-financieringsplafond met EUR 2 mld. 

 Tijdens de RBZ van 12 december 2022 hebben lidstaten het politieke 
besluit genomen tot een initiële ophoging van het financieringsplafond 
van de EPF met EUR 2 mld (in 2018-prijzen, conform Europese 
begrotingssystematiek). Een Raadbesluit wordt in het voorjaar van 

2023 verwacht.  

 Voorafgaand aan het Raadsbesluit dienen de Eerste en Tweede Kamer 
te worden geïnformeerd over de financiële consequenties voor de 
begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2023. 
Derhalve wordt een Incidentele Suppletoire Begroting opgesteld. 

 De ophoging van het EPF-financieringsplafond leidt voor Nederland tot 
een stijging van de bijdrage van EUR 136,9 mln (op basis van een BNI-

verdeelsleutel van 5,9% en op basis van lopende prijzen) in de periode 
t/m 2027. 

 
Aangenomen. De minister van BZ zal de brief aan de Staten-Generaal 
sturen. 
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b. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk 
Noorwegen inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van 
gerubriceerde gegevens (Minister van BZ)  

Het Verdrag heeft ten doel de beveiliging van nationale gerubriceerde 
gegevens die worden uitgewisseld tussen Nederland en Noorwegen te 

waarborgen. Het regelt dat de informatie die onderling wordt uitgewisseld 
in beide landen een vergelijkbaar niveau van beveiliging krijgt. In het 
Verdrag zijn de veiligheidsprocedures en regelingen voor de beveiliging 
vastgelegd. Het maakt de uitwisseling van  gerubriceerde informatie 
mogelijk, maar verplicht de landen daar niet toe. De uitwisseling kan 
plaatsvinden tussen overheden onderling, of tussen overheid en 
bedrijfsleven, wanneer de overheid een gerubriceerde opdracht verleent 

aan een bedrijf in het andere land. Het Verdrag ziet zowel op 

opdrachten op defensie- als civiel terrein. Het biedt Nederlandse bedrijven 
daarmee de mogelijkheid om opdrachten voor Noorwegen uit te voeren 
waarvoor toegang tot gerubriceerde gegevens in Noorwegen nodig is en 
vice versa. De bevoegde veiligheidsautoriteit voor de uitvoering is in beide 
landen de National Security Authority, in Nederland ondergebracht bij de 

AIVD en de Beveiligingsautoriteit van het ministerie van Defensie. 
 
Aangenomen. De minister van BZ zal het Verdrag sluiten en het met het 
oog op stilzwijgende goedkeuring om advies aanhangig doen maken bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State. De raad stelt vast dat het 
Verdrag niet zal gelden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten en deze 
landen evenmin anderszins raakt in de zin van artikel 2, derde lid, van de 

Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. 
 
c. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 7 februari 2023, nr. 5 

(Minister van BZ) 

De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 
 
1 BNC-fiches  
1.1 Fiche 1: API verordening grensbewaking  
1.2 Fiche 2: API verordening rechtshandhaving  

1.3 Fiche 3: Mededeling over het EU-actieplan tegen de illegale handel in 
cultuurgoederen  

1.4 Fiche 4: Wijziging Statuut Hof van Justitie  
1.5 Fiche 5: Verordening ter herziening van het EMA-vergoedingenstelsel  
2 Eurogroep d.d. 13 februari 2023  
2.1 Macro-economische en financiële ontwikkelingen en beleidscoördinatie 

in de eurozone  

2.2  Arbeidsmarkten in de eurozone: recente ontwikkelingen en 
toekomstige uitdagingen  

2.3  Update energiemarkten en prijsontwikkelingen  

3 Ecofinraad d.d. 14 februari 2023  
3.1 Stand van uitvoering van wetgeving inzake financiële diensten  
3.2 Uitvoeringsbesluit van de Raad onder de herstel- en 

veerkrachtfaciliteit  
3.3 Economische en financiële impact van de Russische agressie jegens 

Oekraïne  
3.4 Stabiliteits- en groeipact  
3.5 Voorbereiding van internationale vergaderingen  
4 Voordragen (site) Schuilkerk Ons’ Lieve Heer op Solder voor 

Europees Erfgoedlabel  

5 Kamerbrief Staat van de Unie 
6 Kamerbrief Commissie voorstel IRA-Green Deal 
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d. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 
e. Aardbeving Turkije en Syrië 

3. WRR-rapport nr. 106 Rechtvaardigheid in het klimaatbeleid (minister-
president, minister van AZ)  

De WRR constateert in dit rapport dat het klimaat en het klimaatbeleid de 
komende decennia zullen veranderen. Niet alleen moet de CO2 uitstoot in 2050 
teruggebracht zijn tot netto nul, ook zal Nederland in toenemende mate te 

maken krijgen met een stijgende zeespiegel, extremere rivierwaterafvoeren en 
een toename van weersextremen. De drie grote opgaves van het klimaatbeleid — 

mitigatie, adaptatie en klimaatschade — gaan gepaard met grote kosten. Als de 
verdeling van deze klimaatkosten niet als rechtvaardig wordt ervaren, zal dit 
gevolgen hebben voor het draagvlak voor het klimaatbeleid. In dit rapport gaat 
de WRR in op de rol van rechtvaardigheid in het klimaatbeleid en doet daartoe 
drie aanbevelingen. De WRR publiceert het rapport op 16 februari 2023.  

 
Besproken. 
 

4. Brief aan de Tweede Kamer inzake derde voortgangsrapportage 
uitvoering Motie Marijnissen c.s. en Klaver c.s. (Motie#21) 
(Staatssecretaris van BZK)  

Conform de toezegging wordt de Kamer geïnformeerd met de derde rapportage 
over de uitvoering van de moties Marijnissen c.s. (KST 35510, nr. 21 , eerste 
deel) en Klaver c.s. (KST 35510, nr. 16, tweede deel). Betreffende moties gaan 

over het inventariseren van afkomstgerelateerde (persoons)gegevens 

(nationaliteit, etniciteit en geboorteplaats) in -risicomodellen binnen 
overheidsinstellingen. Als deze gegevens onrechtmatig en oneigenlijk worden 
gebruikt, dan wordt dat beëindigd, de 'vervuilde data' opgeruimd en betrokken 
personen daarover zo nodig geïnformeerd. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal de brief aan de Tweede Kamer 

sturen.  
 

5. Instellingsbesluit Commissie van onderzoek mortierongeval Mali (Minister 
van Defensie) 

Deze externe en onafhankelijke commissie heeft tot doel: a. te onderzoeken of 
en hoe eventueel individueel nalatig en/of verwijtbaar handelen bij de werkwijzen 
die hebben geleid tot het mortierongeluk in Mali kan worden vastgesteld; b. 
indien individueel nalatig en/of verwijtbaar handelen kan worden vastgesteld, te 
beoordelen in hoeverre en op welke wijze hiervan sprake is geweest; c. te 

onderzoeken hoe binnen het ministerie van Defensie de besluitvorming is 
verlopen rond de totstandkoming, invulling en uitvoering van de opdracht aan de 
Tijdelijke Commissie onderzoek naar geconstateerde tekortkomingen 
mortierongeval Mali (commissie Van der Veer).  
 
Tot lid van de commissie worden benoemd: 

P.E.J. den Oudsten, tevens voorzitter 
mr. C.A. Nooy 
prof. mr. H.J.B. Sackers 
prof. dr. P.L.J. Bos 
 
Aangenomen. 
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6. Wijziging van het Besluit toegelaten instellingen 2015 in verband met 
aanpassing van het saneringskader (Minister voor VRO)  

Het betreft het bij AMvB nader invulling geven aan het gewijzigde saneringskader 
voor woningcorporaties, zoals neergelegd in de Woningwet (Staatsblad 2022, 
nummer 443) en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Met 

deze AMvB-wijziging wordt een nieuwe 'adviescommissie noodzakelijke 
werkzaamheden toegelaten instellingen' geïntroduceerd, die, wanneer een 
woningcorporatie in financiële problemen komt die niet zelfstandig kunnen 
worden opgelost en dus de hulp van andere woningcorporaties daarvoor nodig is, 
adviseert over a) de omvang van de sociale huurwoningen die vanuit 
volkshuisvestelijk oogpunt behouden moeten blijven binnen de 
woningcorporatiesector en b) welke woningcorporaties uit de regio een bijdrage 

kunnen leveren aan het behouden van deze woningen. Pas als blijkt dat een deel 

van de woningen onder a) niet behouden kunnen worden met hulp van 
woningcorporaties uit de regio, dan is een aanvraag voor saneringssteun, 
opgebracht via een heffing bij alle woningcorporaties uit de sector, mogelijk. 
 
Aangenomen. De minister voor VRO zal het besluit aan de Staten-Generaal 

sturen in het kader van de voorhang en na afloop van de voorhang, als de 
voorhang niet tot ingrijpende wijzigingen leidt, om advies aanhangig doen maken 
bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 
 

7. Wijziging van het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en 
verstandelijk gehandicapten cliënten (Besluit uitbreiding gelijkgestelde 
aandoeningen) (Minister voor LZS)  

De Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten 
(Wzd) regelt onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en 

voor mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. De wet 

biedt de mogelijkheid om bepaalde ziekten of aandoeningen gelijk te stellen met 
een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking als deze "dezelfde 
gedragsproblemen of regieverlies als een psychogeriatrische aandoening of een 
verstandelijk handicap kunnen veroorzaken", waardoor vergelijkbare zorg 
aangewezen kan zijn (artikel 1, vierde lid, van de Wzd). Door de gelijkstelling 
wordt geregeld dat personen met een gelijkgestelde aandoening onder een bij 

hen passend regime voor het verlenen van gedwongen zorg kunnen komen te 
vallen. Een gelijkstelling vindt plaats door de betreffende ziekte of aandoening 
als gelijkgestelde aandoening op te nemen in het Besluit zorg en dwang 
psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Bzd). Met dit 
wijzigingsbesluit worden twee aandoeningen aangewezen als gelijkgestelde 
aandoening: chronische psychische stoornissen waarbij sprake is van 
gerontopsychiatrische problematiek of daarmee vergelijkbare problematiek en 

bepaalde verschijningsvormen van autismespectrumstoornissen. In april 2020 
zijn het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en niet-aangeboren 
hersenletsel al in het Bzd aangewezen als gelijkgestelde aandoening.  

 
Aangenomen. De minister voor LZS zal het besluit om advies aanhangig doen 
maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State.  

 
8. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 7 februari 2023 

a. REA  

1. Voorbereiding Europese Raad 9 februari 2023 

De Europese Raad komt op 9-10 februari 2023 bijeen. Op de agenda 
staan economie/concurrentievermogen, migratie en Russische 
agressie tegen Oekraïne. 
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Aangenomen. 
 

2. W.v.t.t.k.: ontwikkelingen Energy efficiency directive 

b. RBJ 

1.  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek om de 
drempel te verlagen voor grootouders om tot omgang te 
kunnen verzoeken (Wet drempelverlaging omgang 
grootouders) (Minister voor Rechtsbescherming)  

Binnen het huidige wettelijke kader kunnen grootouders de rechter 

verzoeken om een omgangsregeling met hun kleinkinderen vast te 
stellen. Dit verzoek kunnen zij alleen doen als zij een nauwe 

persoonlijke betrekking hebben met hun kleinkind. Hiervoor moeten 
grootouders al bij het indienen van het verzoek tot een 
omgangsregeling concrete omstandigheden aantonen waaruit blijkt 
dat nauwe persoonlijke betrekkingen bestaan met hun kleinkind. Uit 
WODC-onderzoek is gebleken dat het niet eenvoudig is voor 

grootouders om aan te tonen dat zij structureel en intensief contact 
met hun kleinkinderen hebben gehad. Hierdoor wordt hun verzoek 
vaak niet inhoudelijk door de rechtbank behandeld. Ook in 
vergelijking met omringende landen ligt in de Nederland de drempel 
voor grootouders om tot omgang te verzoeken relatief hoog. In de 
motie Van Toorenburg c.s. d.d. 11 februari 2021 is de regering 
gevraagd om deze wettelijke drempel te verlagen. Met dit 

wetsvoorstel wordt tegemoetgekomen aan de knelpunten zoals die 
blijken uit het WODC-onderzoek en wordt tevens uitvoering gegeven 
aan de motie door de drempel voor grootouders om tot omgang te 
verzoeken, te verlagen. Het uitgangspunt wordt dat een grootouders 

een nauwe persoonlijke betrekking hebben met hun kleinkind en dit 
niet meer hoeven aan te tonen voordat het omgangsverzoek 

ontvankelijk kan worden verklaard. 
 
 Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het voorstel 
om advies aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de 
Raad van State.  

 
2.  Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Omtzigt over 

"voorstellen ter versterking van de onafhankelijkheid van 
rijksinspecties" 

  Aangehouden tot een volgende vergadering van de ministerraad.  
 

c. RFL 

1. Brief aan de Tweede Kamer inzake openstelling SDE++ 2023 
(Minister voor K&E) 

De openstellingsronde van de SDE++ vindt plaats van 6 juni t/m 6 
juli 2023. Het openstellingsbudget voor de komende 
openstellingsronde is €8 mld. Bij het vaststellen van het 
openstellingsbudget wordt altijd gekeken naar de hoeveelheid 
projecten die in ontwikkeling zijn en de beschikbare kasruimte op de 
begroting en de begrotingsreserve. Voor de komende ronde geldt dat 

het de verwachting is dat de marktinkomsten van projecten door de 
huidige energie- en CO₂-prijzen ook hoog zijn. Er worden, conform 
eerdere besluitvorming, hekjes geplaatst voor elk van de domeinen 
lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen, 
waarmee een budget wordt gereserveerd van €750 mln. Een hekje in 
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de SDE++ zorgt ervoor dat technieken met een hogere subsidie-
intensiteit eerder aan bod komen, doordat hiervoor binnen het hekje 
budget wordt gereserveerd. 

 
Aangenomen. De minister voor K&E zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen. 

 
2. Instelling van de Commissie schadevergoeding PAS-melders 

(Minister voor N&S) 

Op 23 december 2022 heeft de ministerraad ingestemd met het 
voornemen om een Commissie schadevergoeding PAS-melders in te 
stellen. Het voornemen om deze commissie in te stellen is ook in de 

brief van dezelfde datum aan de Tweede Kamer gemeld. Deze 

commissie wordt met dit instellingsbesluit ingesteld om te adviseren 
over schadevergoeding voor PAS-melders. Met dit instellingsbesluit 
wordt invulling gegeven aan het onafhankelijk en deskundig 
afhandelen van de verzoeken tot schadevergoeding. De leden van de 
commissie zullen met een aanvullend besluit worden aangesteld door 

de minister voor N&S. 
 

De raad stemt in met de instelling van de Commissie 
schadevergoeding PAS-melders.  

 
3. Wetsvoorstel tot wijziging van de Omgevingswet (Minister voor 

N&S) 

Dit wetsvoorstel versnelt de wettelijke stikstofdoelstelling 
(omgevingswaarde) van 2035 naar 2030, in combinatie met de 

toevoeging aan de wet van twee ijkmomenten in 2025 en 2028. Ook 

bevat dit wetsvoorstel enkele wijzigingen in verband met de 
mogelijkheid dat in de toekomst een omgevingswaarde wordt 
vastgesteld die niet aansluit bij de kritische depositiewaarde, maar bij 
natuurcondities. Verder breidt dit wetsvoorstel de vergunningplicht 
voor een Natura 2000-activiteit uit met een vergunningplicht voor 
stikstofgerelateerde wijzigingen die volgens de rechtspraak geen 

significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied 
omdat zij niet leiden tot een toename van de stikstofdepositie ten 
opzichte van de al toegestane hoeveelheid (de 'referentiesituatie'). De 
voorgestelde uitbreiding van de vergunningplicht geldt voor 'intern 
salderen', waaronder het in gebruik nemen van latente ruimte in de 
bestaande toestemming, en voor wijzigingen die, zonder dat intern 
wordt gesaldeerd, leiden tot een afname van de feitelijke depositie.  

Ten slotte introduceert dit wetsvoorstel de mogelijkheid om bij AMvB 
nadere regels te stellen over de passende beoordeling, bedoeld in 
artikel 6, derde lid, Habitatrichtlijn, en om gevallen aan te wijzen 

waarbij van een passende beoordeling kan worden afgezien. Dit o.a. 
met het oog op hernieuwbare-energieprojecten (RepowerEU).  
  

Aangenomen. De minister voor N&S zal het voorstel publiceren ter 
internetconsultatie. 

 
4a. Kamerbrief Voortgang integrale aanpak landelijk gebied, 

waaronder NPLG (Minister voor N&S) 

Op 25 november 2022 zijn o.a. de brieven over 'Voortgang integrale 
aanpak landelijk gebied en de opvolging van de uitspraak van de 
Raad van State over Porthos' en 'Voortgang Nationaal Programma 
Landelijk Gebied (NPLG)' aan de Staten-Generaal verzonden. Met de 

brief 'Voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder het 
NPLG' wordt opvolging gegeven aan enkele onderdelen van die 
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brieven, waaronder de indicatieve regionale doelen voor natuur en 
klimaat, en de indicatieve stikstofdoelen voor de sectoren 
industrie/energie en mobiliteit. Parallel wordt een brief over 

'Uitwerking piekbelastersaanpak en voortgang PAS-melders' naar de 
Staten-Generaal verzonden. 

 
Aangenomen. De minister voor N&S zal de brief aan de Staten-
Generaal sturen. 

 

4b.  Kamerbrief Uitwerking piekbelastersaanpak en voortgang PAS-
melders (Minister voor N&S) 

Op 25 november 2022 zijn o.a. de brieven over 'Voortgang integrale 

aanpak landelijk gebied en de opvolging van de uitspraak van de 

Raad van State over Porthos' en 'Voortgang Nationaal Programma 
Landelijk Gebied (NPLG)' aan de Staten-Generaal verzonden. Met de 
brief en 'Uitwerking piekbelastersaanpak en voortgang PAS-melders' 
wordt opvolging gegeven aan enkele onderdelen van die brieven, 
waaronder de criteria en het ambitieniveau van de 

piekbelastersaanpak, de verdere uitwerking van het instrumentarium, 
de voortgang van de legalisatie van de PAS-melders en de instelling 
van de Commissie schadevergoeding PAS-melders. Parallel wordt een 
brief over 'Voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder 
het NPLG' naar de Staten-Generaal verzonden. 

 
Aangenomen. De minister voor N&S zal de brief aan de Staten-

Generaal sturen. 
 

5.  Notebooks Analysetool Financiën Validatie RIVM (Minister van 
Financiën) 

Sinds 2021 zijn er ambtelijke berekeningen opgesteld door het 
ministerie van Financiën om te kunnen adviseren over het doelmatig 
en doeltreffend behalen van de stikstofdoelen. Het past bij de taak 
van het ministerie van Financiën om de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de inzet van collectieve middelen te toetsen en 

te borgen. Afgelopen zomer is een aantal berekeningen met de 
Tweede Kamer gedeeld en is aandacht besteed in onder meer het 
NRC aan de berekeningen. In de beantwoording van de Kamervragen 
is gecommuniceerd dat deze berekeningen ter beoordeling zouden 
worden voorgelegd aan het RIVM (zie het antwoord op Kamervragen 
van de leden Omtzigt en Van der Plas, vraagnummer 2022Z14905) en 
dat het kabinet de Tweede Kamer informeert over dit proces (zie het 

antwoord op Kamervragen van de leden Maatoug en Bromet, 
vraagnummer 2022Z14908). De betreffende berekeningen die de 
reikwijdte reflecteren van de analysetool van het ministerie van 

Financiën zijn gedocumenteerd in zes achtergrondnotities 
(notebooks). De achtergrondnotities betreffen een technische en 
ambtelijke exercitie. Ze bevatten diverse modelmatige aannames en 

betreffen een partiële weergave van de werkelijkheid, omdat per 
definitie niet alle gevolgen van beleidskeuzes in modelschattingen zijn 
te vatten. In lijn met de toezegging aan de Tweede Kamer zullen deze 
achtergrondnotities worden gedeeld met de Kamer.  

 
Aangenomen. De minister van Financiën zal een brief aan de Tweede 
Kamer sturen. 
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9. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn 
geweest of op korte termijn zullen komen 

a. Motie-Grinwis/De Groot inzake het bevorderen van de teelt van 
vezelgewassen (36200 XIV, nr.99) 

b. Motie-Boswijk inzake het toevoegen van een fosfaatvrijstelling van 
50% voor organische stofrijke producten (35925 XIV, nr.46) 

c. Stuurgroep Staat van de Uitvoering 

d.  Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet 
hersteloperatie toeslagen) (2022D4994) 

10. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet 
in de agenda zijn opgenomen 

a. Communicatiekalender 

b.     Nader rapport wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de 
huurtoeslag en enige andere wetten (hervorming van de 
huurtoeslag) (Minister voor VRO) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
 
c. Stand van zaken asielopvang 

d. Onderzoek Joint Investigation Team (JIT) naar de 

verantwoordelijken in de Russische Federatie voor het neerhalen 
van vlucht MH17 met een Buk-raket, d.d. 8 februari 2023 

e. Reactie NFU inzake kinderhartcentra, d.d. 9 februari 2023 

f.  Garantieverzoek bedrijfscasus 

g.  Werkwijze ministerraad 

h. Olympische Spelen 2024 

i.  Niet openbaar 

j.   Niet openbaar 

k.  Benoeming burgemeester van Leidschendam-Voorburg 

M.W. Vroom 
 

XX. Besluitenlijst 

 
 
 


